
BAB VI

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

6.1. Deskripsi Data

Data yang digunakan pada peneiitian ini adalah data sekunder dan Badan

Pusat Statistik. Statistik Indonesia, maupun data-data lam yang mendukung

peneiitian ini. Adapun data yang dipakai dalam peneiitian ini adalah sebagai

berikut :

Tabel 6.1

Volume Impor, Produksi Beras, Jumlah Penduduk
Dan Kurs Rupiah terhadap Dollar AS

Tahun 1985-2002

Tahun

~"7985 "

Volume

Impor Beras
(V)

(ton) :_...

24.300

Jumlah

Penduduk

X,
(jiwa)

164.629.600

168.347.500 :

172.009.500 '•
175.588.800 :
pfi Mr, inn
1/7. I.'O. iwu

182.650.300

186.123.600

189.548.000

Kurs Dollar AS
Terhadap Rupiah

(CSS/Rp)

1.131

Harga Beras
Domestik

\<
(Rping)

367,319

• 1986

r 1987

1988_
1989

25.900 :

200 :"
31.500 :

246.093

41.337:

37.080 :

! 364.608 i

1.655

1'.652"'"
1.729 :

1.805 •

i.9oi :

1.992

331.048 :

407,082 "
"~ 496^824 j

503 676 :

547.879 ;

607.776
; 1990

199]

: 1992
2.062 :

2.110

2.200

610.829 .

'"639.718 '
1993 15.775 i 192.935.300

196.297.600

199.646.700

743.926 '
; 1994

1995

404.911 !

663.172 2.308

2.383

936.128 :

983.173
: 1996 ; 793.029 •• 198.320.000

201.353.100

204.392.500

206.517.000

4.650

8.025

7.100

1.095,274 :

2.247.915

""2785.820 '

; 1997

1998

1999

180.338:

995.333 \

'T~ 1.373.617':
361.735 ;

189.656 :
r 2000"

2001

207.872.300

210.351.700

212.003.000

9.595

10.400

8.940

2.432,175

2.584.748

2.994,077
; 2002 418.698 1

Sumber: BPS. Statistik Indonesia, berbagai edisi
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Data diatas merupakan data vang diteliti pada peneiitian ini. sebagai

vanabel-vanabei vang diduga berpengaruh terhadap volume impor beras

Indonesia dan Thailand, vang pada peneiitian ini dijadikan sebagai vanabel

terikat. Adapun vanabel-variabel bebasnva adalah jumlah penduduk Indonesia,

kurs dollar Amerika serhadap rupiah dan harga beras domestik.

6.2. I ji Statistik

6.2.1. Lji F-Statistik

Lji F-statistik ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar variabel

bebas (vanabel independen) secara bersama-sama mempengaruhi variabe!

terikat (variabel dependeni. Dengan derajat kepercayaan sebesar 95% dan a =

0.05. df- 14. maka diperoleh nilai F-tabel adalah 8.86 sedangkan nilai F-

hinmg adalah 8,95441! Sehmgga F-hitung lebih besar danpada F-tabel

8.954411 > 8.86). maka H„ ditolak dan Ha ditenma. artinya variabel

independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap vanabel dependen.

6.2.2. lji t-statistik

Uji t-statistik dilakukan untuk menguji apakaii masmg-masmg variabel

independen secara individu mempengaruhi variable dependen. Dengan derajat

kepercayaan 95%. a=0,05 dan df =14 maka diketahui t-tabel adalah 1,761.

a. Pengujian parameter Pi

Hipotesis mengenai jumlah penduduk Indonesia menyatakan bahwa

jumlah penduduk Indonesia berpengaruh terhadap volume impor beras

Indonesia dari Thailand.
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H, pi 10:jumlah penduduk Indonesia tidak beipengaruh terhadap volume

impor beras Indonesia.

Hi • p, >() : jumlah penduduk Indonesia beipengaruh positif terhadap

volume impor beras Indonesia.

Dengan u - 5% dan df- 14 maka diketahui t-tabel adalah 1.761.

Dan dan hasil regresi didapatkan t-hitung adalah 1.167278

Berikut kurva penerimaan dan penolakan PL

1.167278 1,761

Gambar6.1

Kurva penerimaan dan penolakan Ho

Dan hasil pengujian diketahui bahwa t-hitung < t-tabei (1,167278 < 1.761),

maka menerima H„ dan menolak Hd. Artinya. jumlah penduduk Indonesia

tidak berpengaruh. secara signifikan terhadap volume impor beras Indonesia

dan Thailand.

Jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap volume impor beras

Indonesia dan Thailand, yang berarti hipotesis terbukti. ini bermakna bahwa

peningkatan jumlah penduduk Indonesia akan diikuti oleh peningkatan

volume impor beras Indonesia dari Thailand, dan begitu puia sebaliknva.



Jumlah penduduk tidak beipengaruh secara signifikan terhadap volume

impor beras Indonesia, karena beras impor sebagian besar d.kousumsi old!
masvarakat d, puiau Jawa. sedangkan daerah-daerah di luar Jawa pada

umumnya dapat berswasembada beras. Padahal. penumbuhan penduduk lebih

pesat d. luar Jawa. Dan sim dapat d.s.mpuikan bahwa peiiambahan jumlah
penduduk tidak akan meinpemngaruhi pennintaan untuk beras impor secara

signifikan. Berikut tabel produksi padi menurut putau dan tahun 1995-2002.

Tabel 6.2.

Produksi Padi menurut Pulau
1995-2002

(Ton)

t i " Pulau __ .... —
SumatcnU ^ Ja„a ^Bal. Nt¥ ' Kalimantan ^ SUla^i M..«i«. Lu-rJ,..

X- NTT "**PU"_

iiiiiv '• ] SlK^iU ^7 ->">VV42 2<0'. l-v _._V.S vi.li- I•lilrL_i'_L_; —

-Voo, ~ri^"iT"8.3l2l% 2.695.840'. 3.^4?2_ ^>81s28 ^J08£l .^-_-J4£^

" Sumber '~BPS.'sTalisti~k Indonesia, berbagai edisi

Dan data mengenai produksi beras pada tabel 6.2 terlihat bahwa produksi

beras di luar Jawa berbanding produksi beras di pulau Jawa mendekati 3: 4.

sedangkan perbandmgan jumlah penduduk diluar Jawa dengan jumlah

penduduk di Jawa menurut data Badan Pusat Statistik adalah 2:3

Selanjutnya untuk mengetahui penumbuhan penduduk menurut provmsi.

dapat dilihat pada tabel 6.3 dibavvah ini :
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Tabel 6.3.

Laju Pertumbuhan Penduduk menurut Provinsi

Provinsi 1980-1990 1990-2000

Nangro Aceh Darussalam i ii U6

Sumatera Utara 2.06 1,32

Sumatera Barat 1.62 0.63

Riau 4.22 4.35

.iambi 3.39 1.84

Sumatera Selatan 3.15 2.93

Benukulu 4.38 1 qi

Lampung 2.66 1.17

Kep. Banska Belitimg'' -

1.17

DKI Jakarta 238 0.17

Jawa BArat 2.5"! 2.03

Jawa Tengah t.r 0.94

DI Yogyakarta 0.57 0.72

Jawa Timur 1.08 0.70

Banten" -

3.21

Bali 1.18 1.31

N'usa Tenggara Barat 2.14 1.82

N'usa Tenggara Timur 1.79 1.64

Kalimantan Barat 2.65

3^88"

1 1C)

2.99Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan 2.32 1.45

i Kalimantan Timur 1.41 2.8!

Sulawesi Utara 1.60 1.33

Sulawesi Tengah 2.82 2.57

Sulawesi Selatan 1.42 1.49

Sulawesi Tenggara 3.66 3.15

L59GorontaioT'
Maluku 2.76 0.08

Maluku Utara"' -

0.48

Papua _ 3.34 3.22

Ket : 1) Terbentuk pada tahun 2000
2»Terbentuk pada tahun 1999

Sumber : BPS. Statistik Indonesia. 2002

Dan data pada tabel 6.2. terlihat bahwa dibeberapa daerah untuk kurun

waktu 1980-1990 dan 1990-2000 sangat pesat. Daerah-daerali tersebut antara

lain Papua (3.34 & 3.22). Sulawesi Tenggara (3.66 & 3.15). Kalimantan

49



Timur (4.41 & 2.81 ). Sulawesi fengah (3.88 &2.99). Bengkuiu <4.38 & 2.97)

serta Riau (4.22 & 4.35).

Dan lampiran II vaitu hasil regresi dapat diketahui seberapa besar

pengaruh jumlah penduduk terhadap volume impor beras Indonesia dan

Thailand. Apabila jumlah penduduk bertambah satu orang maka volume

impor beras akan meningkat sebesar 8.6 ton setiap tahunnya. dan begun juga

sebaliknva. Asumsi vanabel lain letap.

b. Pengujian parameter P2

Hipotesis mengenai kurs dollar Amerika terhadap rupiah menyatakan

bahwa kurs dollar Amenka terhadap rupiah beipengaruh terhadap volume

impor beras Indonesia dan Thailand.

H,, ; fU 0 : kurs dollar Amerika terhadap rupiah tidak beipengaruh

terhadap volume impor beras Indonesia.

Ha ; p\ •-: 0 . kurs dollar Amenka terhadap rupiah beipengaruh neg '̂t

terhadap volume impor beras Indonesia.

Dengan a = 5 °odan df- 14. maka diketahui t-tabel adalah -176!.

Dan dari basil regresi diperoleh. t-lutung adalah -3.291059.
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•3.291059 -1761

Gambar 6.2

Kurva penerimaan dan penolakan H,>

Dan hasil pengujian diketahui bahwa t-hitung t-tabel (-3.291059 -1.7611.

maka hipotesis menolak IU menenma H:1 Artinya. kurs dollar Amenka

terhadap rupiah berpengaruh secara mata terhadap volume impor beras

Indonesia dari Thailand.

Kurs dollar Amerika terhadap rupiah berpengaruh negative terhadap

volume impor beras Indonesia dan Thailand, yang berarti hipotesis terbukti.

Hal ini bermakan bahwa. jika kurs dollar .Amenka menguat terhadap nipiah

maka pennintaan akan beras impor akan berkuidiig atau menurun. demuum

juga sebaliknva bila kurs dollar Amerika terhadap rupiah melemah. maka

permintaan akan beras impor akan meningkat.

Sedangkan untuk melihat seberapa besar pengaruh kurs dollar Amerika

terhadap rupiah terhadap volume impor beras Indonesia dan fhailand dapat

dilihat pada lampiran II. Vaitu apabiia dollar .Amerika menguat satu dollar

maka volume impor beras akan berkurang sebesar 217.2 ton. dengan asumsi

vanabel lain tetap.



c. Pengujian parameter p3

Hipotesis mengenai liarga beras domestik menyatakan bahwa harga beras

Indonesia beipengaruh terhadap volume impor beras Indonesia dan fhailand.

II,. : |U, i 0 : harga beras domestik tidak berpengaruh terhadap volume

impor beras Indonesia

IF, : (U 0 : harga beras domestik berpengaruh positif terhadap volume

impor beras Indonesia.

Dengan u - 5% dan df 14. maka diketahui t-labei adalali 1761

Dan dari hasil regresi didapat t-hitung adalah 3.414357,

'I ditenma

Gam bar 6.3

Kurva penerimaan dan penolakan H«

.414357

Dan hasil pengujian diketahui bahwa t-hitung > t-tabei (3.414357 > 1761 ),

maka menolak H„ dan menenma Ha. Artmya. harga beras Indonesia

berpengaruh secara navata terhadap volume impor beras Indonesia dan

Thailand.

Harga beras Indonesia berpengaruh positif terhadap volume impor beras

Indonesia dan Thailand, yang berarti bahwa hipotesis terbukti. Hal ini

bermakna bahwa jika harga beras Indonesia meningkat maka pennintaan akan



6.4.2. Lji Ylultikolinearitas

Dan hasil regresi vang terdapat pada lampiran diketahui nilai F-hitung

sebesar 6.439468 dan nilai F-tabelma adalah 8.86. Jadi F-hitung lebih kecil

dannada I"-tabe! (6 439468 8.86). artinva mode! bebas dan adanva

muitikolmeantas.

6.4.3. Uji Heteroskedastisitas

Dari hasil regresi yang terdapat pada lampiran diketahui bahwa nilai R" *

jumlah data observasi sebesar 4.1 I 138 dan nilai '/' -tabel adalah 23.6848. Jadi

R~ * jumlah data obsevasi lebih kecil daripada nilai /-"-tabel (4,11138

23.6848). artinva model bebas dan adanva heteroskedastisitas.


